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L-Awdituri huma favur protezzjoni akbar tal-informaturi fl-UE 

Skont Opinjoni ġdida li ġiet ippubblikata mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, sistema proposta biex jiġu protetti 
persuni li jirrappurtaw dwar ksur tad-dritt tal-UE – magħrufin bħala informaturi – tista’ żżid id-drittijiet legali 
tagħhom fl-Istati Membri kollha u tagħti liċ-ċittadini rwol ċentrali fl-iżgurar li r-regoli tal-UE jiġu applikati fil-
kuntest tax-xogħol tagħhom. L-awdituri jilqgħu l-proposta b’interess, għalkemm huma josservaw li, f’xi 
każijiet, din tista’ tkun kumplessa wisq biex tkun kompletament effettiva. 

F’April 2018, b’segwitu għal ċertu għadd ta’ każijiet ta’ profil għoli, il-Kummissjoni Ewropea pproponiet Direttiva 
dwar il-protezzjoni tal-informaturi, li attwalment qed tiġi kkunsidrata mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill.  

L-awdituri jqisu li s-sistema proposta tikkontribwixxi għat-titjib tal-ġestjoni tal-politiki u l-programmi tal-UE, 
bħala komplementari għall-proċeduri ta’ ksur li jitressqu mill-Kummissjoni kontra l-Istati Membri. Huma jżidu 
jgħidu li, f’każijiet li jirrigwardaw l-interessi finanzjarji tal-UE, l-iżvelar ta’ informazzjoni protetta jista’ jiġġenera 
ffrankar għall-baġit tal-UE. 

“Attwalment, l-Istati Membri għandhom firxa wiesgħa ta’ approċċi għall-iżvelar ta’ informazzjoni protetta, u l-
approċċ adottat għad-dritt tal-UE mhuwiex uniformi”, qal Pietro Russo, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-
Awdituri responsabbli għall-Opinjoni. “Direttiva komprensiva, imfassla tajjeb u faċli għall-utent tista’ 
tikkostitwixxi għodda effettiva u tista’ tikkontribwixxi għall-protezzjoni tal-baġit tal-UE, għall-ġestjoni finanzjarja 
tajba u għall-obbligu ta’ rendikont.” 

Madankollu, l-awdituri huma mħassba dwar il-kumplessità tal-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva. Il-
Kummissjoni tħeġġeġ lill-Istati Membri biex jikkunsidraw l-estensjoni tad-Direttiva sabiex jiżguraw qafas 
komprensiv u koerenti fil-livell nazzjonali. L-awdituri jwissu li, jekk ma jkunx hemm estensjoni volontarja bħal 
din, l-informaturi potenzjali jkunu jridu jifhmu jekk il-każ ta’ ksur li kien biħsiebhom jirrappurtaw kienx kopert 
jew le mid-Direttiva, u b’hekk ikunu jistgħu jibbenefikaw mill-protezzjoni. Dan jista’ jiskoraġġihom.  

L-awdituri jgħidu li, il-problema hija parzjalment solvuta mill-proposta li saret biex l-informaturi potenzjali jiġu 
pprovduti informazzjoni ċara u faċilment aċċessibbli, pariri u assistenza, kif ukoll miżuri kontra r-ritaljazzjoni. Iżda 
huma jappellaw ukoll għal aktar taħriġ u sensibilizzazzjoni tal-persunal; huma jenfasizzaw l-importanza li jiġi 
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promoss ambjent pożittiv u ta’ fiduċja, li fih l-iżvelar ta’ informazzjoni protetta jkun parti aċċettata tal-kultura 
korporattiva. 

L-awdituri jikkonkludu li l-fattur determinanti għall-protezzjoni ta’ persuni li jirrappurtaw għandu jkun li l-
informazzjoni żvelata tkun ta’ interess pubbliku. L-Istati Membri ma għandhomx ikunu jistgħu jirrifjutaw il-
protezzjoni abbażi tal-intenzjonijiet suġġettivi jew il-motivazzjonijiet speċifiċi ta’ informatur. 

Nota lill-Edituri  

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri tikkontribwixxi għat-titjib tal-governanza finanzjarja tal-UE billi tippubblika 
opinjonijiet dwar proposti għal leġiżlazzjoni ġdida jew riveduta b’impatt finanzjarju. L-opinjonijiet jintużaw mill-
awtoritajiet leġiżlattivi — il-Parlament Ewropew u l-Kunsill — fix-xogħol li jwettqu. 

L-Opinjoni Nru 4/2018 tal-QEA li tirrigwarda l-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
il-protezzjoni ta’ persuni li jirrappurtaw dwar ksur tad-dritt tal-Unjoni hija attwalment disponibbli fuq is-sit web 
tal-QEA eca.europa.eu bl-Ingliż – lingwi oħra se jkunu disponibbli fi żmien debitu. 
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